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BUDŻET 2020` PODSTAWOWE
DANE I WSTĘPNA OCENA

W końcu grudnia zeszłego roku radni poparli, przy jednym głosie wstrzymującym, projekt budżetu miasta przedstawionego im przez burmistrza.
Kilka niezbędnych danych:

Ustalono dochody budżetu miasta w wysokości 88.920.081,86 zł, z tego: dochody
bieżące w kwocie 77.521.526,20 zł; dochody majątkowe w kwocie 11.398.555,66 zł.
Ustalono także wydatki budżetu miasta w wysokości 87.796.263,56 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 76.811.287,34 zł, wydatki majątkowe w kwocie 10.984.976,22
zł. Powstaje więc nadwyżka budżetowa w kwocie 1.123.818,30 zł, która zostanie
przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Liczby liczbami, ale to nie będzie łatwy budżet, bez fajerwerków a raczej z koniecznością dobrania w połowie roku kolejnego kredytu na wydatki bieżące. Dziś
już mamy 16 milionów złotych kredytów, czyli – na każdego z nas, bez względu na
wiek i płeć wypada 1000 złotych…
Czytaj na str. 6-7

KOMU SŁUŻĄ PRZEJŚCIA? NIBY WIADOMO…
Przejścia dla pieszych, jak sama nazwa
wskazuje, powinny służyć pieszym. To ma być
udogodnienie dla przechodniów, a nie utrudnienie.
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Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych
w Radzionkowie
zaprasza do udziału w nowym projekcie pn. P
„ rzystań Miejska 1”,
realizowanym dla mieszkańców Radzionkowa (w szczególności
zamieszkujących tereny rewitalizowane*). „Od wielu lat
Stowarzyszenie skutecznie realizuje w Radzionkowie i powiecie
projekty, których celem i misją jest szeroko rozumiana aktywizacja
społeczna oraz wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia przez osoby bezrobotne lub słabiej
zarabiające. Dzięki temu udaje się wprowadzić pozytywne zmiany w życie społeczności lokalnej
–
mówi koordynator projektu Mariusz Nowak W naszym nowym projekcie, bezpłatnie oferujemy
bardzo różnorodne wsparcie m.in. zajęcia edukacyjne i społeczne, zajęcia dla seniorów,
poradnictwo specjalistyczne, warsztaty artystyczne, wyjścia i wyjazdy integracyjne, a także
konkretne wsparcie zawodowe (m.in. szkolenia i staże). Za ofertę kulturalną w projekcie będzie
odpowiadaćCentrum Kultury Karolinka. Każdy znajdzie dla siebie coś odpowiedniego– dodaje.
Zapraszamy do śledzenia oferty projektu na plakatach, ulotkach i na naszym Facebooku (polub nas
na fb.me/przystan.miejska1), gdzie zawsze znajdą się aktualne informacje o planowanych
działaniach.
Po bliższe informacje i zapisy zapraszamy również do naszych biur:
Biuro Projektu „Przystań Miejska 1”
ul. Św. Wojciecha 15 (dawna Remiza)
41-922 Radzionków
tel. 668-251-719

Centrum Usług Społecznych
ul. Kużaja 51 (obok stacji paliw MOYA)
41-922 Radzionków
tel. 668-251-884

* tereny objęte Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Radzionków. Jeśli nie wiesz, które
to tereny, zapraszamy do kontaktu z biurem projektu.

Projekt „Przystań Miejska 1” jest realizowany w okresie od 1.09.2019 do 31.08.2021 roku. Wartość
projektu: 798 685,90 zł., w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa: 758 751,60 zł.

Developer i Recykling Sp. z o.o.

Developer i Recykling Sp. z o.o. 41-808 Zabrze, ul. Młodego Górnika 2d,
tel. 032 376 16 10, 608 504 716
NIP: 648-23-66-960 REGON: 276980869 KRS: 0000037155
Kapitał zakładowy 415 000 zł: Sad Rejonowy w Gliwicach
www.developer-recykling.pl
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Aneta Niedźwiecka, radna miasta Radzionków

MOŻE BĘDZIE
ZNOŚNIEJ?

Są coraz większe szanse na zminimalizowanie odoru z Oczyszczalni Ścieków Centralna, co mieszkańcy Rojcy, przede wszystkim odczują na co dzień.
Radni rady miejskiej w Bytomiu przyjęli Wieloletni Plan Inwestycyjny,
w ramach którego wyznaczono określone zadania dla Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego – czyli Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020 – 2023. Pan Radny
Maciej Bartków podczas swojej wypowiedzi poinformował, że w budżecie
na 2020 rok przeznaczono 2.300.000 zł netto na Oczyszczalnie Ścieków Centralna w tym
- zakup stacji zlewnej- szacowany koszt zakupu to 500.000zł
- zakup biofiltra na hali krat to 600.000zł
- zakup zbiornika biogazu na kwotę 300.000zł itd..
Dalej poinformował, że w ciągu najbliższych 3 lat BPK gwarantuje, że na
tę oczyszczalnie ścieków wyda i tu uwaga 25. 000.000 zł.
Wiceprezydent Bytomia Michał Bieda powiedział, że faktycznie wcześniej był problem z BPK, że inwestycje nie tylko na Oczyszczalni Ścieków
Centralna ale na innych bytomskich oczyszczalniach nie zawsze były trafione, plany inwestycyjne były wykonywane tylko w kilkunastu procentach,
a filtry nie były wymieniane przez lata. Widząc zaangażowanie Prezydentów
Bytomia, Prezesa i Dyrektora BPK oraz kierownika Oczyszczalni jestem pełna wiary, że tym razem wszystkie założenia WPI wobec BPK będą zrealizowane i pieniądze przeznaczone na modernizację – wydane.
Jestem usatysfakcjonowana, że mogłam brać czynnie udział w bytomskiej sesji, bo to przecież nasz wspólny problem. Spotkałam się tam ze zrozumieniem…

BĘDZIE
CIEPLEJ
I ŁADNIEJ

Już wkrótce budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego, przy ulicy Knosały oraz budynek Komisariatu Policji i Straży Miejskiej przy ul. Męczenników
Oświęcimia wraz z częścią mieszkalną zostaną poddane termomodernizacji.
Będą wizualnie ładniejsze, no i tańsze w utrzymaniu.
Inwestycja ma się zakończyć do 30 września tego roku.
Koszt całkowity projektu to 2 251 074,72 zł, w tym
dofinansowanie 85% – 1 913 413,51 zł pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Zakres prac obejmuje między innymi: wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i pozwoleń, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem elewacji, wymianę
okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie dachu oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania. Opr..
AB

e-mail do redakcji
Cieszy bardzo oddanie obwodnicy, ale szkoda, że chodnik na niej nie jest oświetlony, niewłaściwie jest także oznakowany zjazd z obwodnicy na ul. Sadową (mylne pierwszeństwa z obu stron ul. Sadowej), jakie autobusy będą tu
jeździły, zatoki chyba są?
O tej sprawie piszemy w innym miejscu. Red.

e-mail do redakcji
Szanowni Państwo proszę aby przyjrzeć się sprawie
w której firma GLS oszukuje na dostarczaniu przesyłek na
terenie Naszej Gminy. Kurier obsługujący nasz rejon podejmuje ewentualnie jedną próbę dostarczenia. Na temat
drugiej dostaje się już tylko sms-a a nie ma ona miejsca
pomimo że powinna. Sytuacja taka występuje u mnie oraz
znajomych w różnej części Gminy. Firma GLS nic z tym
nie robi pomimo zgłoszeń. Takie dane dostaje się sms-em,
tel jest nie aktywny: 517323503 Sebastian. Zwracam się
do Państwa jako redakcji o rozpoznanie sprawy. Dziękuję.
Dane znane redakcji.
xxx
No cóż, rozpoznaliśmy, nie wiemy czy wystarczająco.
Z rozmowy z przedstawicielem czeladzkiego kierownictwa firmy, bo to ten oddział obsługuje Radzionków wynika
przede wszystkim to, iż kurier nie ma obowiązku wysyłania
sms-a do nieobecnego odbiorcy. Wcześniej awizuje się za
to przyjazd kuriera właśnie sms-em, a jeśli kogoś w domu
w dniu odbioru paczki nie będzie, to wcześniej winien to
zaawizować za pomocą formularza internetowego GLS-u,
lub zadzwonić na telefon podany w sms-się awizującym
przyjazd kuriera. Telefon, wedle naszego rozmówcy jest stale czynny. Kurierzy tej firmy, w odróżnieniu od innych nie
pozostawiają także paczek w sąsiadów… Oczywiście każda
skarga jest indywidualnie rozstrzygana, zachęcamy w razie
problemów do kontaktu z oddziałem GLS w Czeladzi, numer telefonu: 32 368 76 43. 			
Red.
Głos Radzionkowski
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PLANTY GOTOWE!
9 stycznia zostały odebrane prace a tym, samym udostępnione mieszkańcom będące pierwszym etapem zagospodarowania terenu wokół osiedla robotniczego „Hugona” tzw. „Planty” w Rojcy.

Powstały m.in.: place zabaw dla dzieci, bieżnia lekkoatletyczna,
siłownie, stoły do gry w ping-ponga, szachy i warcaby oraz wiele alejek i ławek. Powstał parking, ogrodzony wybieg dla psów, dostępna
jest również toaleta. Na terenie plant został zainstalowany monitoring. Całość robi wrażenie. Koszt tego etapu wyniósł 5 133 072,60 zł.

W roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęto innowację z języka angielskiego w klasie 1 oraz 5 szkoły podstawowej. Uczniowie uczą się języka
w zwiększonym wymiarze godzin – do pięciu tygodniowo – i nie tylko
rozszerzają zdolności językowe poprzez naukę, ale również przewidziana jest realizacja projektów oraz przedsięwzięć międzynarodowych typu e-twinning, Aiesec, mysteryskype. Dzieci w klasach rozszerzonych chętnie rozpoczęły naukę, są pełne zapału i energii do pracy.
W przyszłym roku chcielibyśmy kontynuować innowację z języka angielskiego w kolejnych klasach: I i IV, a w VII otworzyć
klasę dwujęzyczną, w której uczniowie będą mogli rozwijać się
językowo nie tylko na lekcjach z angielskiego, ale także na dwóch
przedmiotach lekcyjnych częściowo prowadzonych w języku angielskim. Mamy nadzieję, że te plany i założenia uda się zrealizować, a nauka języków obcych stanie się dla uczniów SP 4 czasem
przynoszącym wiele korzyści i radości.
Anna Maćkowska
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Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna,
Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI.
xxx
Skoro oficjalne informacje z ratusza mówią o „pierwszym etapie”, radzi bylibyśmy poznać następne, to jakoś trudno dostępna
wiedza… red.

SPORTOWCOM
ZA ZASŁUGI

Urząd miasta informuje o możliwości składania wniosków
o przyznawanie nagród za wysokie wyniki sportowe. Wnioski
można składać do 28 lutego 2020 r. w UM Radzionków w Biurze Obsługi Klienta (parter, pokój nr 4).
Nagrody przyznawane są za wyniki sportowe osiągnięte
w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2019 roku. Przyznanie nagród
nastąpi do 15 kwietnia 2020 roku.
Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udziela Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej (II piętro, pokój
19) tel. (32) 388-71-45.
xxx
Małe nasze miasto, ale wbrew pozorom ma kilka osobowości
sportowych, które warto byłoby zauważyć, a nie tylko czekać na
zgłoszenia. Podpowiadamy, by patrzeć i pomagać… red.
Głos Radzionkowski
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POZARZĄDOWCY I MIASTO
8 stycznia w CK „Karolinka” odbyło się tradycyjne spotkanie władz miasta
z przedstawicielami radzionkowskich organizacji pozarządowych.
Obecnie działają w Radzionkowie 42 organizacje pozarządowe
będące partnerem w społecznej sferze zadań gminy. Działają oczywiście z różną aktywnością, niektóre kameralnie, w każdym razie
w zeszłym roku organizacje te zorganizowały ponad 90 przedsięwzięć, które miasto finansowało lub współfinansowało. W tym
roku radni zdecydowali na wniosek burmistrza, iż do dyspozycji
będą miały 131 tysięcy złotych, więcej niż w roku poprzednim, acz
burmistrz apelował, by się ograniczać… Burmistrz miasta wszystkim społecznikom złożył życzenia noworoczne.

przez włączenie w ich realizację zadań organizacji pozarządowych.
Program wyznacza poniższe cele szczegółowe:
- zwiększenie aktywności mieszkańców Miasta, mającej na celu
pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb;
- tworzenie warunków do powstawania inicjatyw i struktur
funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej;
- umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i lokalną wspólnotę;
- integrację podmiotów realizujących zadania publiczne;
- zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej.
Cele jak najbardziej słuszne, jakżeż trudno jednak hasła zamieniać na fakty, bez uprzedzeń, bez wsprzęgania organizacji pozarządowych w rywalizację polityczną…
xxx
Przy okazji poznaliśmy nową pełnomocniczkę do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych – Agatę Motyl. Będzie kontynuowała pracę poprzedniczki – Justyny Konik.
Red.

Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi Jarosław Wroński przedstawił m.in. priorytety, które w tym
roku, a wedle naszej pamięci i w poprzednich będą wspierane
przez miasto: sport młodzieżowy, ekologia, edukacja, wizerunek
miasta, no i oczywiście Dni Radzionkowa. W tym roku wreszcie,
o co GR apelował już od kilku lat – w innej formule. Nie będzie
gasnącego korowodu, święto odbędzie się, jeśli wszystko pójdzie
dobrze już na nowym Eko- Rynku i to nie w czerwcu a w końcu
sierpnia tego roku.
Zgodnie z programem współpracy władzy z organizacjami pozarządowymi – celem głównym programu jest kształtowanie aktywnych postaw inspirujących środowisko lokalne, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy administracją samorządową a podmiotami programu oraz zapewnienie efektywnego wykonywania
zadań publicznych Miasta, wynikających z przepisów prawa po-

WOŚP grała i u nas…
Po raz 27 zagrała w Polsce i świecie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; grała także i w Radzionkowie, tych młodych wolontariuszy spotkaliśmy w niedzielne południe, gdy wracali z kwesty pod
kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rojcy…
Pewnie i ten rok będzie dla WOŚP rekordowy, w ciągu swego
istnienia zebrała około miliarda złotych, które to środki poszły na
zbożny cel ratowania życia i zdrowia Polaków, ostatnio najczęściej
dotyczyło to dzieci i seniorów… red.

Głos

Radzionkowski
Głos Radzionkowski

WYDAWCA:
Radzionkowskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne
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Dział łączności z czytelnikami: 507 437 036
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Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada
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BUDŻET 2020’ PODSTAWOWE
DANE I WSTĘPNA OCENA

W końcu grudnia zeszłego roku radni poparli, przy jednym głosie
wstrzymującym, projekt budżetu miasta przedstawionego im przez
burmistrza. Kilka niezbędnych danych:
Ustalono dochody budżetu miasta w wysokości 88.920.081,86 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 77.521.526,20 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 11.398.555,66 zł.
Ustalono także wydatki budżetu miasta w wysokości 87.796.263,56 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 76.811.287,34 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 10.984.976,22 zł,
Powstaje więc nadwyżka budżetowa w kwocie 1.123.818,30 zł, która
zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
Przychody budżetu miasta wyniosą 2.026.221,70 zł a rozchody –
3.150.040,00 zł. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości
139.345,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 221.000,00 zł.
Dochody kształtują się w kwocie 375.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 310.505,00
zł przeznaczone zostaną na przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki
w kwocie 59.495,00 zł na zwalczanie narkomanii oraz wydatki w kwocie
5.000,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii.
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
to kwota 3.346.730,00 zł a wydatki związane z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi – 3.346.730,00 zł, czyli mają się
równoważyć.
Dochody w kwocie 108.500,00 zł oraz wydatki w kwocie 274.040,00 zł,
związane będą z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, a dotacje udzielane z budżetu miasta ogółem – 6.464.772,00 zł,
Limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu miasta to 2.500.000,00 zł.
Upoważniono także burmistrza do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu do wysokości 2.500.000,00 zł.
Wydatki w poszczególnych działach i ich udział w wydatkach ogółem i procentowy udział w budżetu:
Rolnictwo i łowiectwo 2.000,00; 0,00%
Transport i łączność 5.610.902,00; 6,39%
Gospodarka mieszkaniowa 6.860.411,19; 7,81%
Działalność usługowa 96.993,00; 0,11%
Administracja publiczna 10.367.426,00; 11,81%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony
prawa oraz sądownictwa 3.500,00; 0,00%
Obrona narodowa 300,00; 0,00%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8.900,00; 0,01%
Obsługa długu publicznego 304.732,00; 0,35%
Różne rozliczenia 810.345,00; 0,92%
Oświata i wychowanie 27.310.219,58; 31,11%
Ochrona zdrowia 392.025,00; 0,45%
Pomoc społeczna 3.819.295,52; 4,35%
Edukacyjna opieka wychowawcza 519.364,00; 0,59%
Rodzina 21.208.697,00; 24,16%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.624.027,27; 6,41%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.366.740,00; 2,70%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej
przyrody 300.000,00; 0,34%
Kultura fizyczna 2.190.386,00; 2,49%
Wydatki ogółem 87.796.263,56 100,00%
xxx
To tylko podstawowe parametry tegorocznego budżetu Radzionkowa.
Do szczegółów będziemy wracać w kolejnych wydaniach „GR”. Budżet to
podstawowe narzędzie planistyczne, jeśli chodzi o życie miasta i potencjalne szanse rozwojowe zapisane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym,
który radni także przyjęli 19 grudnia 2019 roku. Burmistrz stwierdził na
wstępie swego wystąpienia, iż nie jest to dokument, który „nas” bardzo sa-
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tysfakcjonuje, tak jak się to dzieje w innych samorządach sugerując trudne
czasy dla nich i przyczyny leżące na zewnątrz samorządów. W domyśle –
rząd nie kocha samorządu, wciąż obarczając go nowymi zadaniami, także
finansowymi, za którymi nie stoją rekompensaty.
Można i tak… Zadania inwestycyjne wedle burmistrza Tobora obejmują wyłącznie te realizacje, dla których istnieją dopłaty unijne, żadnych
inwestycji w pełni finansowanych przez gminę do budżetu nie wpisano,
bo jej na to nie stać. Widać stąd, iż na coś ta Unia się jednak przydaje…
Skąd biorą się problemy samorządów? Skokowy wzrost kosztów wynagrodzeń i mediów za czym nie nadąża wzrost przychodów z dochodów
bieżących. Bogate miasta np. Gliwice, Katowice, Tychy, jakoś sobie radzą
zarabiając na siebie, mniejsze – nie, to kolejna teza burmistrza. Teza słuszna
co do meritum, może jednak i te, które nie mają u siebie możnych płatników do kasy miasta mogłyby więcej czynić, by tę kasę zarabiać? Do tego
potrzeba jednak wizji, myślenia kategoriami gospodarczymi a nie politycznymi, jeśli polityką nazwiemy wybór na kolejną kadencję samorządową…
Ten budżet więc zdaniem burmistrza jest bardzo ostrożny, bo czasy takie; bo udział własny w inwestycjach unijnych wnosimy z kredytów, na
„życie” jednak kredytów brać nie będziemy. Będziemy, albowiem nie ma
pewności, iż koszty funkcjonowania gminy w tym kształcie, naszym zdaniem, zmuszą do kolejnych kredytów bieżących, właśnie „na przeżycie”,
nie chodzi tu jedynie o płace urzędnicze, nie ta myśl, by utrzymać szkoły,
przedszkola, drogi, inne publiczne zadania, bez których jakość naszego
życia gminnego, nie osobistego przecież obniżyłaby się. Ogromnie trudno
będzie zrównoważyć wydatki i dochody bieżące miasta, raczej się nie da,
a deficyt będzie trzeba załatać kolejnymi pożyczkami.
Z niepokojem patrzy więc burmistrz na 2020 rok, zadania już realizowane będą kontynuowane, przede wszystkim rewitalizacja „Hugona” i rynek. Basenu może nie być, w połowie roku okaże się, czy ktoś zechce się
„dorzucić\’ do jego budowy, jeśli nie – nie popływamy u siebie.
W sumie – nie jest wesoło – do tego jeszcze dochodzi rządowa obniżka
PiT-u o 1%, ile kosztować będzie to gminę? Może nie bardzo wiele, bo
jednak płace rosną, tym byśmy się nie przejmowali.
W zdaniu kończącym swe wystąpienie burmistrz stwierdził jednakowoż, jakby sobie nieco zaprzeczając, od lat to samo, iż jest to „mimo
wszystko to budżet rozwojowy i budżet, który też daje gwarancje utrzymania tego zakresu usług komunalnych, publicznych, które każda gmina
realizuje, na tym poziomie.” – słowa burmistrza.
Jakim? „Na pewno jednak trzeba będzie poczynić oszczędności” – dopowiada burmistrz. To nie jest konstruktywne, gdzie? – na czym będziemy
oszczędzać? Proszę powiedzieć.
Słusznie, może także należałoby zweryfikować cele, bo komfort zamieszkania w każdej gminie, to nie tylko to, co jest monumentalne, co
widać, co może nawet cieszyć oko, ale to, z czym mamy do czynienia na co
dzień, ale o tym dalej…
xxx
Zatroskany więc burmistrz, my też; po prostu trzeba zarabiać i nie
trwonić kasy na zbędne, czasem kompletnie zbędne wydatki. Może trzeba
się samoograniczyć?
Wkraczamy w 2020 rok z 16 milionowym długiem. To fakt. Będzie go
więcej, bez względu na stosunek rządu wobec samorządów. Na razie to
oznacza, iż każdy z nas radzionkowian jest obarczony długiem 1000 złotowym, bo jest nas, mniej więcej 16 tysięcy. Każdy, noworodek i nestor, czy
nestorka rodziny; to jest jakiś mentalny ciężar.
Obsługa tego długu będzie nas kosztować 300 000 złotych; wedle WPI,
nasz dług ma maleć, ma zmaleć do 13 milionów w ciągu najbliższych lat.
Wątpliwe.
Ten budżet ma się domknąć kwotą 4 milionów złotych uzyskanych hipotetycznie ze sprzedaży mienia gminnego. Można założyć bez większej
obawy, iż to zadanie nie zostanie zrealizowane, nie sprzedamy naszych
walorów za 4 miliony. Ale te pieniądze są wpisane w budżet na 2020 i zostały rozdysponowane na konkretne cele, jeśli nie sprzedamy miejskiego
mienia, bo nie sprzedamy, a cele to będą musiały być zrealizowane, albowiem są rozdysponowane w budżecie? – to trzeba będzie znów zaciągnąć
kredyt… To zabawne, trudne do zrozumienia, łatwe w „sprzedaży” marketingowej. Po co? c.d. Str7
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JAK UŁATWIA NAM SIĘ ŻYCIE

Przejścia dla pieszych jak sama nazwa wskazuje powinny służyć nam pieszym. To ma być udogodnienie dla przechodniów a nie utrudnienie. Najbardziej obleganym przejściem w soboty i środy, w godzinach przedpołudniowych
jest przejście pomiędzy targiem a marketem Kaufland. Burmistrz, gdyby dbał o bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców poleciłby wyznaczyć (w miejscu gdzie ludzie jak mrówki przechodzą przez drogę) przejście dla pieszych…
Moje zainteresowanie sprawą wzięło się po tym jak okazało się, że policja nakłada mandaty mieszkańcom przechodzącym w tym miejscu. Zwróciłem się z wnioskiem o wytyczenie przejścia dla pieszych pomiędzy bramą
targową, a Kauflandem. Burmistrz był przeciwny zasłaniając się przepisami prawa. Przepisy prawa stanowią, że usytuowanie przejść dla pieszych
ustala się w projekcie organizacji ruchu drogi z uwzględnieniem potrzeb
pieszych i umieszcza się je m.in.: w miejscu przecięcia samodzielnego ciągu pieszego z drogą
bądź między skrzyżowaniami w odległościach
nie mniejszych niż 100 m. Sprawa oczywiście
dotyczy samodzielnego ciągu pieszego z drogą
(bo gdzież jak nie w tym miejscu jest taki ciąg).
Wystarczyłoby przez kilka minut w którąś sobotę poobserwować to przejście, by okazało się, że
mieszkańcy traktują je jako naturalne i oczywiste (aczkolwiek nieoznakowane) przejście dla
pieszych. Tymczasem Burmistrz uparł się, że
w przedmiotowym miejscu to nie jest samodzielny ciąg pieszy, a chodnik. Zgodnie z definicją
ustawową „chodnik – część drogi przeznaczona
do ruchu pieszych” Zatem ustawodawca nie miał
na myśli chodnika, a zupełnie co innego tj. samodzielny ciąg pieszy. Zwróciłem się do Rady Miejskiej, która poparła Burmistrza i mój wniosek
odrzuciła, pomimo, że również Radni, a jakże,
przechodzą w tym miejscu – tak jak i ja, czy inni
mieszkańcy. Zwróciłem się więc do Komendy Powiatowej w Tarnowskich Górach w tej sprawie,
a ta zaproponowała wizję w terenie. Do wizji nie
doszło, gdyż w ramach budowy ronda, przejście
zostało wyznaczone w proponowanym przeze
mnie miejscu tj. pomiędzy furtką targu, a Kauflandem. Po oddaniu trzeciego odcinka obwodnicy, przejście zlikwidowano, ale dla mieszkańców
nic się nie zmieniło, miejsce to traktowane jest
nadal jako naturalne (aczkolwiek nieoznakowane) przejście dla pieszych. Wróciłem do tematu,
lecz Burmistrz stanowiska nie zmienił. Natomiast Powiatowa Policja przychyliła się do mojego wniosku i poprosiła Burmistrza o wyznaczenie w tym miejscu przejścia dla pieszych w trosce
o bezpieczeństwo przechodniów. W odpowiedzi
Burmistrz napisał, że przejście zostanie wyznaczone, ale nie w tym miejscu, ale pomiędzy Befitem a Kauflandem. Jeżeli przejście będzie wyznaczone dalej jak kila metrów poniżej istniejącego
wjazdu na teren parkingu marketu Kaufland,
to nie spełni to swojej roli, ludzie będą chodzili
jak obecnie no chyba, że Gmina poniesie koszty
przeniesienia istniejącej bramy wraz z furką, by
wymusić na mieszkańcach nadkładanie drogi.
Przytoczę jedno zdanie z podręcznika dla or-

ganizatorów ruchu pieszego, wydanego przez Ministerstwo Infrastruktury:
„przejścia powinny koncentrować możliwie największą liczbę pieszych przekraczających drogę, przy czym lokalizacja tych przejść powinna uwzględniać najkrótszą drogę między źródłem, a celem ruchu pieszych”. Niech ten
cytat będzie puentą.
Ryszard Lis

xxx
Tymczasem jest wiele zadań, owszem, być może mało efektownych,
ale wpływających na naszą codzienną jakość życia. Rynki, baseny, ogrody,
itp., istotne. Ale kto nam powie, iż nie ważniejsze niźli one są: wiata na
ul. Sikorskiego dla 17- w kierunku Bytomia, oświetlenie na Orzechowskiej dla wielu domostw, doświetlenie przejść dla pieszych, szczególnie
w Rojcy, gdzie niedawno omalże nie doszłoby do zbiorowej tragedii, nawiasem mówiąc, słupów mamy rekordowo w Polsce, marna z tego pociecha…; ciągłe awarie i braki ciśnienia w sieci wodnej i mocno przestarzała

sieć kanalizacyjna, nie bardzo wiemy, dlaczego Ruch Radzionków musi
płacić za korzystanie z obiektów SMS – prywatnej firmie – 6 tysięcy złotych miesięcznie, karkołomna próba przebudowy – remontu budynku po
restauracji „Blachut”, umorzenia długów wobec gminy sięgające nawet
ponad 100 000 złotych dla prywatnych firm, ogromne wydatki dla sfery
wizerunkowej miasta – z niewielkim skutkiem zresztą, bo nie o to chodzi
naprawdę, prawda? – kiedy będzie modernizacja termo w budynku przy
Knosały 20..?
Pytania retoryczne, wrócimy do nich. 		
Red

Głos Radzionkowski
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Od kopciucha do pompy ciepła? A u nas nadal za mało na termomodernizację

„Czyste powietrze” do remontu!

Program „Czyste powietrze” wspierający wymianę trujących powietrze kotłów i termomodernizację czeka poważna reforma. Piece na węgiel nie dostaną dofinansowania unijnego.
Niedawno minął rok od rozpoczęcia programu, który ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza w polskich miejscowościach. Krytykowany przede wszystkim za małą efektywność przeszedł w ostaniem czasie kosmetyczne zmiany – do współpracy zaangażowano samorządy. Za 30 lat, zgodnie z dyrektywami EPBD,
czyli dyrektywy o efektywności energetycznej budynków, wszystkie budynki w Europie w 2050 r., czyli także te istniejące, nie powinny korzystać z paliw kopalnych. W tej perspektywie mówimy
więc o dwukrotnej wymianie urządzeń: najpierw na gaz, a potem
na takie urządzenia jak pompy ciepła.
Polski Alarm Smogowy na początku września podsumował, że
w pierwszym roku działania programu zrealizowano mniej niż 1
proc. planowanej wymiany 3 mln kopcących kotłów (a przewidziano go na lata 2018-2029). – Po roku od uruchomienia programu „Czyste powietrze” podpisano zaledwie 20 tys. umów dotyczących wymiany kotłów w istniejących budynkach, co jak na 4 mln
dymiących domów nie wróży dobrze walce ze smogiem. Rocznie
w ramach programu powinno być wymienianych 300 tys. kotłów.
Program czeka jednak poważniejsza reforma. Unia Europejska
nie będzie bowiem w kolejnej perspektywie dopłacać do źródeł ciepła zasilanych węglem. Obecnie można dostać na to dotację – jeśli
są to kotły wysokiej jakości. Jednak polityka unijna źle postrzega
źródła ciepła zasilane paliwami kopalnymi, w tym także gazem.
Walka ze smogiem, czyli ograniczanie stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu – a za te odpowiadają głównie złej jakości
piece – jest jednym z unijnych priorytetów. Kolejnym – polityka
klimatyczna, czyli ograniczanie emisji CO2. I o to, czyli o źródła
ciepła zasilane gazem, które problemu emisji dwutlenku węgla nie
rozwiązują, jeszcze toczy się batalia. Są starania, by przekonać Komisję Europejską do utrzymania wsparcia dla pieców gazowych.
Eksperci mówią, że aż 60 proc. osób decydujących się na wymianę
źródła ciepła wybiera ogrzewanie gazowe.
Biorąc pod uwagę trendy na rynku, europejską politykę, a co za
tym idzie lokowanie środków, czeka nas skok ekologiczny: od kopciuchów do pomp ciepła. Teoretycznie byłby on możliwy i w Polsce, wciąż jednak podstawowym problemem jest niewydolność
samego programu „Czyste powietrze” u jego źródła, czyli już na
etapie składania wniosków o dofinansowanie.
xxx
Tymczasem Radzionkowski samorząd ustalił stawkę dopłaty
w postaci dotacji do ocieplenia jednego budynku w wysokości
nie więcej niż 7 950,00 zł Zarządzeniem Burmistrza Miasta Radzionków nr 302/2019 z dnia 27 maja 2019 r. – jaką część termomodernizacji faktycznie pokryje dotacja?
I może się okazać, że niektórych mieszkańców nie będzie stać
na dopłacenie nawet tej brakującej reszty, bo rynek budowlany
„szaleje cenowo”. Patrząc na dotacje w innych miastach w zakresie termomodernizacji zewnętrznych pionowych przegród budowlanych to kwoty są znacznie większe:
Piekary Śląskie – dotacja 12 000,00 zł;
Tarnowskie Góry – dotacja 10 500,00 zł;
Zabrze – dotacja 12 000,00zl;
Psary koło Będzina – dotacja 16 000,00 zł;
Źródło informacji o ww. kwotach dotacji ze strony internetowej: www.niskaemisja.ekoscan.pl
Nie będzie także dotacji dla radzionkowian z puli marszał-
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kowskiej na odnawialne źródła energii.. Radzionków ubiegał się
o dofinansowania projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez
zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu
energii na terenie Gminy Radzionków” w kwocie 4.311.094,30
zł, W 2018 roku deklaracje udziału w projekcie złożyło ponad
200 mieszkańców, którzy zamierzali uruchomić w latach 20192020 ponad 300 mikroinstalacji OZE, takich jak układy fotowoltaiczne i solarne, pompy ciepła czy kotły na biomasę.
xxx
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, od 11 października zeszłego roku obowiązują bardziej restrykcyjne normy
informowania i alarmowania o smogu. Alarm smogowy jest ogłaszany przy przekroczeniu średniodobowej wartości 150 mikrogramów na m sześc. dla pyłu PM10, poprzednio było to 300 mikrogramów. Tzw. poziom informowania to 100 mikrogramów.
Jak wynika z komunikatu opublikowanego we wtorek na stronach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, tego dnia wystąpiło przekroczenie poziomu stężenia (101-150 mikrogramów/m3) dla pyłu
zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze miast i powiatów:
Dąbrowa Górnicza, Siemianowice Śląskie, Katowice, Mysłowice,
Sosnowiec, Jaworzno, Tychy, powiat bieruńsko-lędziński, Gliwice,
powiat gliwicki, w tym Radzionków, powiat pszczyński, aglomeracja rybnicko-jastrzębska: Rybnik, Żory oraz Jastrzębie-Zdrój.
Nowe przepisy stanowią, że alarm smogowy jest ogłaszany
przy przekroczeniu średniodobowej wartości 150 mikrogramów
na m sześc. dla pyłu PM10; poziom informowania ustalono na
100 mikrogramów. Wartości te są o połowę niższe niż określone
w rozporządzeniu z 2012 r., kiedy wynosiły odpowiednio 300 i 200
mikrogramów. Oznacza to też, że społeczeństwo będzie częściej
informowane o wysokich stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu.
W przypadku wystąpienia dużego smogu i przekroczenia poziomu stęzęnia dla pyłu PM10 w powietrzu, zaleca się ograniczenie
przebywania poza budynkami małym dzieciom, kobietom w ciąży,
osobom starszym oraz osobom z chorobami serca lub układu oddechowego. W takiej sytuacji zalecane jest również powstrzymanie
się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu.
Z kolei w przypadku przekroczenia poziomu alarmowego dla
pyłu PM10, ze względu na bardzo wysokie stężenia zanieczyszczeń
w powietrzu, zaleca się ograniczenie przebywania poza budynkami
do niezbędnego minimum. Część samorządów w przypadku wystąpienia poziomów alarmowych wprowadza darmowe przejazdy
komunikacją miejską.
Zgodnie z raportami WHO i agend europejskich, z powodu
smogu i powikłań wynikających ze złej jakości powietrza, w Polsce
umiera 47 tys. osób rocznie. Za największe emisje zanieczyszczeń,
w tym pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu odpowiada sektor bytowo-komunalny (np. piece grzewcze, palenie
śmieci) oraz transport.
xxx
Jesteśmy w trudnej sytuacji, leżąc w dolinie narażeni jesteśmy na większe niebezpieczeństwo. Nie może być tak, iż oferuje się nam piękne miejsca do rekreacji bez uwzględnienia tego
faktu. Ileż cynizmu jest w takim działaniu. Daje ci huśtawkę
i iperyt w sprayu… Niech się ktoś wreszcie obudzi! Na Ratusz
nie ma co liczyć!
Opr. Red.
Głos Radzionkowski
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NIECH PATRZY WIELKI BRAT

Monitoring w Rojcy nad ul. Kużaja. Może i patrzy „wielki brat”
ale i dobrze, bo w tych dwóch miejscach, czyli przy przejściach będziemy mogli czuć się odrobinę bezpieczniej, bowiem tam nasze
dzieci do szkoły przechodzą, co prawda przez wyznaczone przejście i to na zielonym świetle, ale nie zawsze jest to wystarczające dla
niektórych kierowców. A tak jeszcze duży znak – „miasto monitorowane” może spowodować, iż zaczną uważać i będziemy czuć się
bardziej komfortowo. AN

ul. Frenzla – pomiędzy ul. Dzierżonia i ul. Racjonalizatorów w pobliżu kościoła (Miechowice), ul. Witczaka – w rejonie skrzyżowania
z ul. Staffa (Śródmieście), ul. Żołnierska – rejon skrzyżowania z ul.
Gombrowicza (Górniki), ul. Modrzewskiego – rejon skrzyżowania
z ul. Krupińskiego (Szombierki)oraz ul. Świętochłowickiej – rejon
skrzyżowania z ul. Krzyżową (Łagiewniki).
Może warto byłoby i u nas…
red.

xxx
Jest jeszcze inna strona sprawy – przejść przez jezdnię – bezwzględnie są niedoświetlone, nieważne, czy przez ledowe lampy,
czy tradycyjne, chociaż bardziej tyczy się to nowoczesnych – ledowych, które nie dają komfortu ani pieszym, ani kierowcom. Bytom
to zauważył: „Pięć przejść dla pieszych zostało doświetlonych. Będzie bezpieczniej
Inwestycja mająca na celu poprawę bezpieczeństwa w pięciu newralgicznych przejściach dla pieszych dobiegła końca. Za kwotę prawie
200 tys. zł doświetlone zostały przejścia dla pieszych w Śródmieściu,
Górnikach, Szombierkach, Łagiewnikach oraz Miechowicach. Dzięki środkom z budżetu gminy Bytom oraz dotacji celowej z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny
Fundusz Solidarności” przy pięciu przejściach dla pieszych zamontowane zostały latarnie z lampami wykonanymi w technologii LED
doświetlające pas przejścia dla pieszych, jak również montowane
są jeszcze optyczne elementy sygnalizacyjne tzw. „kocie oczka”. Inwestycja mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i kierowców zrealizowana została w pięciu lokalizacjach:

PTAKOLICZENIE
Jest to coroczna ogólnopolska akcja wzorowana na
brytyjskim „Big Garden Birdwatch”, która odbywa się
zawsze w ostatni weekend stycznia. Może w niej wziąć
udział każdy, kto choć trochę lubi przyrodę i zimowe spacery na łonie natury. Nie trzeba być przy tym znawcą ptaków, natomiast jest to wspaniała okazja, aby nauczyć się
je obserwować i rozpoznawać. Udział w akcji jest bezpłatny, a wycieczkę poprowadzi przyrodnik, edukator, a przy
tym znawca i miłośnik ptaków – Łukasz Fuglewicz.
Zbiórka o godz. 9.00 w Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej
(ul. Księżogórska 90a, Radzionków – Księża Góra). Zakończenie
wycieczki planowane jest ok. godz. 11.00. Bezpośrednio po ptakoliczeniu będzie można napić się gorącej herbaty w budynku Stacji
oraz zwiedzić samą Stację. Udział w Zimowym Ptakoliczeniu wziąć
mogą zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci – jedynym ograniczeniem jest wymóg zachowania dyscypliny, tak aby niepotrzebnie nie
płoszyć ptaków.
Należy wybrać ubiór dostosowany do pogody, warto, aby był
maskujący, a przynajmniej niejaskrawy. Można także zabrać aparat
fotograficzny, lornetkę lub lunetę oraz klucz do oznaczania ptaków.
Ci, którzy nie posiadają własnych lornetek będą mogli je wypożyczyć na miejscu.
Więcej na temat samej akcji można dowiedzieć się zaglądając na stronę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony ptaków: www.otop.org.pl
Głos Radzionkowski
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Tu otrzymasz
„GŁOS RADZIONKOWSKI”
Sklepy Wielobranżowe
Marian Żurek
- ul.Kużaja, - osiedle Knosały
Alina Gawleńska – kiosk
ul. Szymały 1b
PPHU ELMAR – Marian
Dziembała, ul. M. Dąbrowskiej 17
Artykuły Spożywcze – Grzegorz
Czempiel, ul. Knosały 1
Sklep Spożywczy – Gabriel
Gałęziok, ul.Św. Wojciecha 65
Sklep Wielobranżowy – Ilona
Hetmańczyk, ul. św. Wojciecha 76
Stacja Benzynowa –
CARGO-TANK, ul.Kużaja 51

Piekarnia Wylenzek –
ul. Nieznanego Żołnierza
Korty tenisowe – ul.Hajdasa
Apteka u Laury,
ul. św. Wojciecha
Sklep Dor-Ka ul.Sikorskiego
Firma Mazur – ul. Kużaja
Cukiernia – Piekarnia
„Perełka”, ul. św. Wojciecha
Sklep spożywczy – Skołudek, ul.
Męcz. Oświęcimia 4
Studio Kwiatów „Oleander”,
Sylwia Wicher,
ul. św. Wojciecha 30

"MAG" s.j.
Przerób złomu, handel wyrobami hutniczymi, roboty ślusarskie,
tokarskie i spawalnicze, wykonywanie zbrojeń,
demontaż konstrukcji przemysłowych, złomowanie
samochodów, roboty budowlane, usługi dla ludności.
Zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

41-922 Radzionków, ul. Nieznanego Żołnierza 26a,
tel. 32 289-04-53, fax 32 389-83-69

PPHU Elitel Sp. z o.o.

oferuje umowę o pracę na stanowiskach:
sygnalista, cieśla szybowy, spawacz, obsługa pomp.
Miejscem pracy będzie
teren KWK Bobrek Piekary Ruch Piekary.
tel. 32 705 73 90

BTW

BIURO RACHUNKOWE

Tu miejsce na
twoją reklamę
Głos Radzionkowski

- rozliczenia roczne
- rozliczenia roczne dochodów zagranicznych dla polskich urzędów
- prowadzenie:
• książki przychodów i rozchodów
• ewidencja ryczałtu
• deklaracje VAT
• deklaracje ZUS
oraz wszystkie deklaracje dla urzędu skarbowego

Biuro z wieloletnią tradycją
Radzionków
ul.Studzienna 1 I piętro
godz. 900 – 1500
668 528 840 biurobtw@wp.pl
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Akcja Ruchu Radzionków
Cider Partner to akcja stworzona do Ciebie!
Jesteś kibicem Ruchu Radzionków i jego dobra kondycja jest
dla Ciebie ważna. Prowadzisz niedużą firmę i masz ograniczone
środki na działalność promocyjną.
Cider Partner to akcja stworzona do Ciebie!
Dzięki niewysokiej opłacie miesięcznej wynoszącej od 50 zł
do 100 zł każdy może zostać jej partnerem bezwzględu na to
czy reprezentuje firmę, punkt handlowy, punkt usługowy czy też
jest kibicem Ruchu Radzionków!
W ramach miesięcznej opłaty Cider Partner otrzymuje karnety normalne lub karnety VIP dzięki czemu zawsze będzie
mógł zaprosić na mecze Ruchu Radzionków wybraną osobę!
Pamiętajmy Firmy zrzeszone w ramach akcji Cider Partner
i Klub Złoty Cider wspierają sportową wizytówkę Radzionkowa dlatego zachęcamy do korzystamy z ich usług!
Wszyscy zainteresowani przystąpieniem do akcji Cider Partner proszeni są o kontakt z Ruchem Radzionków:
tel. 572 142 918, email: marketing@ruchradzionkow.com

Wraca akcja „Kolej na Ferie”. W czasie ferii dzieci i młodzież
będą mogli podróżować Kolejami Śląskimi bezpłatnie
„Pierwsza edycja akcji okazała się wielkim sukcesem i cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców i osób odwiedzających województwo śląskie, dlatego zdecydował się samorząd wojewódzki ją kontynuować. Z usług Kolei Śląskich skorzystało w czasie ferii ponad
150 tysięcy osób, które miały okazję aktywnie spędzić czas, poznać bliżej nasz region i przekonać się o korzyściach niskoemisyjnego
transportu.Oferta obowiązuje od 11 do 26 stycznia 2020 roku, w czasie ferii uczniów z województwa śląskiego. Zasady są analogiczne
jak w roku ubiegłym. Aby móc za darmo podróżować pociągami Kolei Śląskich, wystarczy podczas kontroli zamiast biletu okazać ważną
legitymację szkolną.
Oferta dotyczy uczniów szkół podstawowych, licealnych, techników i szkół branżowych. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać
również najmłodsi – w tym wypadku wystarczy posiadać dokument potwierdzający wiek. Warto pamiętać, że dzieci do czwartego roku
życia podróżują Kolejami Śląskimi bezpłatnie przez cały rok.
Promocja obejmie swoim zasięgiem wszystkie linie obsługiwane przez Koleje Śląskie, jedynym wyjątkiem są pociągi specjalne Ornak
do Zakopanego, które są wyłączone z akcji w całej relacji.
Nowością w ramach akcji jest
przy tym możliwość wybrania
się pociągiem Kolei Śląskich
bezpłatnie… za granicę. W tym
roku promocja będzie bowiem
obejmować również połączenia
do Bohumina. Do dyspozycji
młodych podróżników są też
całkowicie nowe połączenia
Kolei Śląskich do Kluczborka.
W ramach akcji przewidziane są również dodatkowe atrakcje. Koleje Śląskie zaproszą np.
do zwiedzania swojej bazy kolejowej przy ulicy Raciborskiej.
Będzie to niepowtarzalna okazja do poznania pracy kolejarzy
„od kuchni”. Zwiedzający będą
mogli np. na własne oczy zobaczyć, jak wiele czynności trzeba
wykonać, by wyprawić pociąg
w podróż.
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VI. Walenty Dyngos i jego rozbójnicze losy

Po wojnach śląskich na Ziemi Bytomskiej nastały twarde, pruskie rządy. Codzienne życie, praca, obowiązki,
a nawet sprawy wiary – uregulowane zostały przez przepisy. Z jednej strony rygor i surowość ograniczały wolność ludzi, z drugiej jednak zapewniały im również elementarne prawa. Pan feudalny musiał spisać ze swoimi
poddanymi swoistą umowę, urbarz, który precyzyjnie określał wzajemne prawa i obowiązki, niczego, co nie
było ujęte w Urbarzu, nie było wolno od poddanych wymagać. Wyzysk pańszczyźniany znalazł się w ryzach
prawa. Urbarz taki spisany został również w 1785 roku pomiędzy mieszkańcami Radzionkowa a ich panem –
Erdmannem Gustawem Henckel von Donnersmarckiem ze Świerklańca.
Na przełomie XVIII i XIX wieku Radzionków wciąż był małą wsią,
położoną w zacisznej dolinie, ale na Górnym Śląsku rozwijał się już przemysł, w Rudzie Śląskiej działała pierwsza kopalnia węgla kamiennego,
a nieodległych Miechowicach odkryto złoża węgla, Bytom zaczynał wkraczać w epokę dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego, na Śląsk przybywało wielu ludzi poszukujących pracy i nowych możliwości, wśród nich
było wielu awanturników szukających łatwego chleba. Skutkiem tego był
wzrost przestępczości. I mimo, że pruska policja uchodziła za bardzo
sprawną i skuteczną, coraz częściej słyszało się o rabunkach, napaściach
i innych niepokojących wydarzeniach. Wyprawa na targ do Bytomia czy Tarnowskich Gór
stała się niebezpiecznym przedsięwzięciem. Na
wieśniaków w lesie czyhali rabsikowie, którzy
nie pogardzali żadnym zyskiem, jeśli nie mogli
ukraść pieniędzy, zabierali towar, a nierzadko
jeszcze obijali nieszczęśnika, który okradziony,
zakrwawiony, w podartym odzieniu z płaczem
wracał do domu… Co którego rabsika pojmano
i wtrącono do lochu, to na jego miejsce pojawiał
się nowy… Kandydatów do zbójeckiego fachu
nie odstraszały nawet surowe kary. Ludzie chodzili więc do miasta w kilkuosobowych grupach, których rabsikowie nie zaczepiali. Pewnej
jesieni pojawiło się jednak na gościńcach nowe
zagrożenie – szajka zbójców na koniach napadała wszystkich – nawet kupców podróżujących
z obstawą zbrojnych pachołków. Uzbrojeni po
zęby, zamaskowani rozbójnicy pojawiali się nie
wiadomo skąd, błyskawicznie dokonywali rabunku, i znikali nie wiadomo gdzie… Mimo zasadzek przygotowywanych przez policję i żandarmów, mimo prób wyszpiegowania gdzie mają swoją siedzibę, wciąż
bezkarnie grasowali po gościńcach. Ich działalność była doskonale zorganizowana, widać kierował nimi wyjątkowo sprytny herszt.
Nikt wówczas nie wiedział, że historia tej szajki zaczęła się w Bytomiu,
kilkadziesiąt lat wcześniej…
Stary mieszczanin Dyngos od lat zajmował się handlem solą, raz na
kilka tygodni jechał do Wieliczki i stamtąd przywoził sól, którą następnie
uzdatniano i przerabiano w kochłowickiej solarni. Mimo ciężkiej pracy
nie dorobił się bogactwa, miał nieduży, murowany dom na przedmieściu,
solidny wóz, którym woził towary i dwa konie. Wielkim zmartwieniem
Dyngosa i jego żony był brak potomków. Chcieli mieć liczną rodzinę,
niestety kolejne dzieci umierały im zanim nauczyły się chodzić. Wreszcie, kiedy już stracili nadzieję, że doczekają się dziedzica, urodził się im
piękny syn, któremu nadali imię Walenty. Zdrowy, dorodny i wyjątkowo
sprytny. Jednak im był starszy, tym większych zmartwień dostarczał rodzicom. Nie miał chęci do pracy, a marzył o dostatnim życiu – pięknych
koniach, wytwornym odzieniu… z zawiścią patrzył na paradny powóz
Hrabiego Erdmanna Gustawa Henckel von Donnersmarck, który czasami nawiedzał Bytom. Walenty też chciał mieć skórzane buty z długimi
chlewami, długi, wełniany surdut z bogato haftowanymi klapami i kaGłos Radzionkowski

pelusz ze strusim piórem. To byłoby coś – przejechać przez miasto na
rączym koniu, w takim odzieniu… Niestety, taki koń wart był więcej niż
roczna pensja rzemieślnika, na jakiego chciał go wykierować ojciec. Walenty nie miał zamiłowania do stolarstwa, kowalstwo wydawało mu się
zbyt męczące, zaś tkactwo – nużące. U żadnego mistrza nie zagrzał miejsca – po kilku dniach oświadczał rodzicom, że więcej tam nie pójdzie.
Więc ojciec ruszał do miasta i odwiedzał kolejnych mistrzów z prośbą
o przyjęcie syna do terminu, ale coraz trudniej było mu znaleźć kogoś,
kto chciał przyjąć na próbę jego syna. W mieście plotkowano, że młody
Walenty jest leniwy, samowolny i nieposłuszny.
Ktoś wspominał również, że chłopak ma lepkie
ręce… a nikt nie chciał wpuszczać złodzieja
pod swój dach. Ojciec postanowił więc wdrożyć
syna do swojego fachu – zabrał go z sobą w podróż do Wieliczki, kilka dni jazdy po niebezpiecznych drogach było wyzwaniem. Walenty
sprawował się wyjątkowo dobrze, na postojach
opiekował się końmi, karmił je i poił, troskliwie
okrywał grzbiety zdrożonych zwierząt derkami.
W sercu ojca rodziła się nadzieja, że może jednak coś dobrego z syna wyrośnie?...
W Wieliczce jak zwykle szybko załatwili interesy i niezwłocznie ruszyli w drogę powrotną.
W Krakowie Dyngos miał odebrać zamówione
u bednarza dębowe beczki, postanowił przy
okazji pokazać synowi miasto. Kraków zachwycił Walentego – gwarny rynek, pełen kramów,
a te z kolei pełne rozmaitych dóbr, o jakich Walenty mógł tylko pomarzyć… Kiedy ojciec pilnował dobytku i załatwiał sprawę z bednarzem,
Walenty miał chwilę dla siebie. Na jednym ze
straganów zauważył piękne buty, zrobione z miękkiej skóry cholewki
lśniły, buty miały solidne podeszwy i piękny ciemnobrązowy kolor. Walenty chciał chociaż ich dotknąć! Rozważał też jakby tu skraść te buty…
Jednak kupiec był czujny, widząc skromne ubranie chłopaka wiedział, że
on u niego niczego nie kupi, ani pasa, ani sakwy, nie mówiąc o kosztownych butach. Kręcący się wokół straganu chłopak niepokoił kupca, który podejrzewał, że chłopiec być może chce coś ukraść, postanowił więc
przegonić intruza. Złapał solidny pas i zdzielił nim chłopaka w grzbiet.
Bolesne uderzenie wyrwało chłopca z zamyślenia, rozgniewany uczynkiem kupca wyrwał mu pas z ręki i rzucił się do ucieczki. Niemłody i otyły kupiec nie był w stanie go zatrzymać, ale pachołkowie miejscy czuwali.
Złapali Walentego i zawlekli przed oblicze dowódcy. Ten przeprowadził
przesłuchanie młodzika, dokładnie wypytując skąd przybył i czego szukał w mieście. Walenty szczerze opowiedział o wyprawie z ojcem, o tym,
że chciał tylko popatrzeć, ale kupiec bez powodu zdzielił go pasem, więc
wyrwał mu go i zanim pomyślał – uciekł! Patrząc prosto w oczy przesłuchującym gładko skłamał, że ani przez myśl mu nie przeszło, żeby coś
ukraść! On, syn kupca i mieszczanina bytomskiego nauczony był szanować innych mieszczan i ich ciężką pracę. Bardzo przekonująco zapłakał
wyznając, jak zmartwi się jego stary ojciec, kiedy dowie się o co oskarża
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się jego syna… Sprowadzono więc starego Dyngosa, który był załamany
słysząc o co oskarżony jest jego syn. Kradzież to nie przelewki, poważne
przestępstwo było ścigane i karane z całą surowością prawa. Zrozpaczony błagał o łaskę dla syna, tłumaczył, że młodzik pierwszy raz był w dużym mieście i nie wiedział, że jego zachowanie ktoś może odebrać jako
planowanie kradzieży, wyjaśniał, że chłopiec wyrwał pas z ręki kupca,
bo bał się kolejnego uderzenia, a nie dlatego, że chciał ukraść kosztowny
przedmiot. Przecież Walenty, syn i wnuk uczciwych kupców, nigdy w życiu nie wyciągnął by ręki po cudze… strach o syna sprawił, że Dyngos
kłamał jak z nut. Dobrze wiedział jakim ziółkiem jest Walenty i domyślał
się, że syn nie jest bez winy. Tłumaczenia ojca, rękojmia, że jest uczciwym kupcem, jaką dał mu krakowski bednarz Jacenty, u którego Dyngos kupił beczki na sól sprawiły, że postanowiono łaskawie potraktować
Walentego. Żeby jednak na przyszłość pamiętał, że nie wolno wyciągać
ręki po cudze mienie, sędzia kazał mu wymierzyć chłostę. Dalsza droga
do Bytomia upłynęła im w milczeniu. Ojciec obmyślał co by tu zrobić,
żeby syn za kilka lat nie został przestępcą, a syn obmyślał, jak kiedyś się
zemści na Krakusach za to, jak go potraktowali. Droga była dziurawa,
a każdy wybój na drodze skutkował bólem w zbitym zadku. Trzy dni
podróży były dla Walentego torturą.
Po przyjeździe do domu i rozmowie z żoną, stary Dyngos wezwał syna
i oświadczył mu, że podjął decyzję o oddaniu go swemu bratu z Nysy.
Pod opieką surowego i wymagającego stryja Walenty miał się wyuczyć na
szewca. Widząc markotną minę syna ojciec pocieszał go mówiąc, że stryj
nauczy go szyć buty i będzie mógł sobie uszyć takie, o jakich marzy. Walenty nie znosił stryja, który uważał się za najmądrzejszego w rodzinie,
a spory majątek, jaki zgromadził i funkcja nyskiego radnego sprawiły, że
wszyscy liczyli się z jego zdaniem. Chłopak domyślił się, że stryj będzie go
trzymał krótko, gonił do pracy i nie pozwoli mu na chwilę rozrywki. A to
była straszna perspektywa…
Kilka dni później stary Dyngos wraz z synem znów wyruszył w drogę,
tym razem do Nysy. Ciężko było mu prosić nielubianego brata o pomoc,
ciężko oddawać mu jedynego syna, ale innego rozwiązania nie widział.
Wraz z żoną doszli do wniosku, że sami nie są w stanie poskromić coraz
bardziej zbuntowanego chłopaka i uchronić go przed zejściem na złą drogę.
Sprawę z bratem załatwił najszybciej jak mógł, szorstko przytulił syna,
pobłogosławił go i ruszył w drogę powrotną. Miał nadzieję, że poczynione
wydatki się opłacą. Brat nie był aż tak dobry, żeby przyjąć bratanka do
terminu za darmo, Dyngos musiał sięgnąć głęboko do swojej sakwy żeby
go przekonać. Gdyby nie zmęczenie koni, jechałby bez przerwy, żeby jak
najszybciej wrócić do domu, gdzie czekała na niego żona, która pewnie
wszystkie te dni od wyjazdu Walentego przepłakała.
Po kilku tygodniach Dyngosowie otrzymali list od brata. Pisał, że Walenty okradł go i uciekł. Zabrał tyle pieniędzy, ile na jego naukę przekazał
ojciec. Tak więc sprawa była zamknięta, ale brat nie życzył sobie, żeby jeszcze kiedykolwiek proszono go o jakąkolwiek przysługę. Napisał, że wobec
tak rażącej niewdzięczności nie chce ich znać.
Długo w noc Dyngosowie płakali nad losem swego najmłodszego syna
i nad swoim losem. Rankiem postanowili, że nikomu nie powiedzą o tym,
co zrobił Walenty, jeśli ktoś zapyta, powiedzą, że ruszył w podróż żeby
nauczyć się fachu, do którego przyuczył go stryj. Z czasem pogodzili się,
że na starość zostaną sami, i tak też się stało, ostatnie lata życia przeżyli
samotnie, w nędzy, a kiedy umarli ich dom zamknięty na głucho zaczął
popadać w ruinę.
Minęło wiele lat, nikt w Bytomiu nie wierzył już, że Walenty Dyngos
żyje i kiedyś wróci do miasta. I wtedy właśnie, ku ogólnemu zaskoczeniu,
Walenty powrócił. Objawił się jako mężczyzna w sile wieku, strój i piękny
koń, na jakim przyjechał, świadczyły o jego majętności. Z troską obejrzał
dom swoich rodziców, po czym obstalował murarzy, kominiarzy i stolarzy, którzy szybko zabrali się do remontowania. Po kilku tygodniach
dom lśnił jak nowy, a gospodarz urządzał pokoje pięknymi meblami, jakie na jego zamówienie wykonywano w okolicznych warsztatach. Goście,
którzy pod pretekstem przedstawienia się nowemu sąsiadowi odwiedzili
jego dom, opowiadali, że Walenty wyposaża swoje mieszkanie wygodnie,
ale bez zbytku, że jest miłym i układnym człowiekiem, a jego pewność
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siebie i zachowanie świadczą, że jest zamożny i obyty w wielkim świecie.
Wkrótce zresztą Walenty Dyngos zaczął bywać w domach co zamożniejszych Bytomian, wszędzie grzecznie przyjmowany, zwłaszcza w domach,
gdzie były panny na wydaniu. Nie jeden ojciec zaczął rozważać czy jest
dobrym kandydatem na męża… Nie minęło kilka kolejnych tygodni,
a Walenty Dyngos przestał być głównym tematem miejskich plotek,
zwłaszcza, że w okolicy zaczęło się źle dziać. Spokojne życie miasta zaczęły zakłócać niepokojące pogłoski o coraz częstszych napadach na gościńcach wiodących do Bytomia. Wydawało się, że bandyci zawsze byli
dobrze poinformowani, wiedzieli który z kupców ma przy sobie większą
sumę, który z rzemieślników wiezie cenną pracę, albo który urzędnik
wiezie ważne dokumenty. Bandyci poczynali sobie coraz zuchwalej, do
napadów dochodzić zaczęło nawet w mieście. Kiedy zapadał zmierzch
każdy ryglował drzwi, zamykał okiennice i z pistoletem pod poduszką zapadał w czujny sen. Kiedy sytuacja stała się nieznośna, burmistrz wysłał
posłańca do Opola, do tamtejszego Regirungsbezirku z prośbą o pomoc.
Po dwóch dniach obity posłaniec powrócił do miasta z wiadomością od
bandytów – nie życzą sobie żadnych kolejnych posłańców. Burmistrz nie
zamierzał się poddawać, w tajemnicy wysłał kolejnego posłańca. Jednak
mimo upływających tygodni żadna odpowiedź nie nadeszła, a kiedy nastała wiosna, kobieta szukająca w lesie ziół znalazła ciało posłańca, nie
udało mu się odjechać daleko, zaledwie kilka mil od miasta dosięgła go
zbrodnicza ręka. Na miasto padł blady strach. Wszyscy domyślali się, że
bandyci mają w mieście swoich szpiegów, którzy informują ich o wszystkim co się w mieście dzieje. Ale kto to mógł być? Komu można zaufać?
Mieszczanie postanowili sami zorganizować obronę miasta. Jednym
z najbardziej aktywnych członków miejskiej samoobrony był Walenty Dyngos, szkolił innych jak zabezpieczyć dom, jak najlepiej ryglować
drzwi, jak odeprzeć atak bandytów, pocieszał, że sami też się obronią.
Burmistrz jednak nie rezygnował z szukania pomocy, po Wielkanocy wysłał swoją żonę i córkę do Nysy, do rodziny, wszystkim powiedział, ze córka planuje zamążpójście i potrzebuje wyprawy jakiej w Bytomiu nikt jej
nie uszyje, w Nysie są krawcy, którzy sprostają jej wymaganiom, w Nysie
również mieszkała teściowa burmistrza, która obiecała opłacić wydatki
kapryśnej wnuczki… nikt jednak nie wiedział, że żona Burmistrza miała
w Nysie jeszcze zaufaną przyjaciółkę, której mąż w tajemnicy zawiózł list
burmistrza do Regirungsbezirku w Opolu. Niedługo potem do Bytomia
zjechał oddział żandarmerii, miasto odetchnęło, skończyły się nocne napady na domy, jednak w okolicy wciąż powtarzały się napaści na kupców
i podróżnych. Dowódca żandarmów, człowiek przebiegły i doświadczony w zwalczaniu zbójnictwa, przygotował w wielkiej tajemnicy pułapkę.
W mieście rozpuszczono plotkę, że burmistrz wysyła znów swoją żonę
z tajną misją do Nysy. W wielkiej tajemnicy, szeptem, przekazywano tę
nowinkę z domu do domu. Pewnego dnia, wczesnym rankiem pod dom
burmistrza podjechał powóz, z domu wyszły dwie kobiety i szybko wsiadły do środka. Służba wyniosła jeszcze dwa wielkie kufry, z których jeden
umieszczono w powozie, a drugi na koźle z tyłu. Woźnica zaciął konie
i powóz ruszył w drogę. Tuż za miastem, kiedy powóz zagłębił się w las,
nagle na drogę wybiegło kilku zamaskowanych rabsików, jeden z nich zatrzymał konie, pozostali wymierzyli flinty w stronę woźnicy i powozu.
Wtedy z okna powozu, z głośnym lamentem wychyliła się główka w pięknym kapeluszu spod którego spływały złociste loki, zbójcy spojrzeli w jej
stronę, w tej chwili w ich kierunku padły strzały, okazało się, że urocze
damy były przebranymi w niewieście odzienie żandarmami, którzy mieli
przygotowaną do strzału broń, kolejni żandarmi wychylili się z kufrów,
i woźnica również wyciągnął pistolet. Kilku rabsików padło rażonych
strzałami, dwóch uciekło w las. Kiedy żandarmi przystąpili do rozbrajania i krępowania bandytów okazało się, że jednym z nich jest szanowany
bytomski mieszczanin Walenty Dyngos! Osadzono go pod dobrą strażą
w bytomskim więzieniu, podleczono, a następnie postawiono przed sądem. Wyrok za szefowanie szajce dopuszczającej się morderstw i kradzieży rozbojów mógł być tylko jeden – śmierć. Ścięto Dyngosa na dziedzińcu
więzienia. A czy wiecie, że do 1945 roku jedna z głównych bytomskich
ulic nosiła nazwę Dyngosstrasse?
Opr. MMJ
Głos Radzionkowski
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KTO NAM ZBUDUJE RYNEK?

19 grudnia na stronie internetowej miasta zawisło „Memorandum”, czyli zachęta skierowana do potencjalnych prywatnych partnerów - inwestorów w celu zapoznania ich z informacjami na temat zagospodarowania strefy otaczającej płytę rynku.
Tak więc burmistrz szuka potencjalnych
wykonawców wizji rynku, bez którego „miastowość” nie może się obyć. Nic w tym złego,
każda metoda jest istotna, jeśli będzie skuteczna. Przypominamy, iż do idei rynku na
razie tylko dokładamy z kasy miejskiej. Owa
zachęta ma na celu uzyskanie opinii i informacji od potencjalnych inwestorów odnośnie
najbardziej efektywnych rozwiązań w zakresie realizacji planowanego przedsięwzięcia
– to opinia Ratusza. Mieliśmy przed wyborami nieodparte przekonanie, iż inwestorzy
walą drzwiami i oknami, by rynek nam zbudować. Coś się zmieniło? Na razie pozostaje
Eko- rynek, czyli skwerek z muszlą koncertową w realnej rzeczywistości, zmieniają się
też koncepcje architektoniczne, teraz bardziej
skromnie i chyba minął okres fascynacji fontannami…
GB

BOISKO
Z WOJEWÓDZTWA

Ponad 2000 osób oddało głosy na projekt z Radzionkowa
w I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, dzięki
temu zdobył on pierwsze miejsce w podregionie 4 obejmującym
powiaty: gliwicki, lubliniecki, tarnogórski oraz miasta na prawach
powiatu: Bytom, Gliwice. Nasze miasto zyska zatem nowy obiekt,
wielofunkcyjne boisko (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka) wraz
z 60 m bieżnią oraz skocznią w dal, przy Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym. Boisko ma kosztować 558 000,00 zł i w całości
zostanie sfinansowane z budżetu województwa śląskiego.
Warto wspólnie działać, szkoda, że nie udało się to w przypadku ewentualnej partycypacji w budżecie powiatu tarnogórskiego.
Trzeba także podkreślić osobiste zaangażowanie w projekt radnego Grzegorza Szeremety. 				ab
Głos Radzionkowski
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Z PRZEKORĄ…
W piątek 10 stycznia 2020 r. w studiu /galerii Tecken przy ul.
Sadowej 26/A, której gospodarzami są Danuta i Tomasz Kipkowie,
odbył się wernisaż pod hasłem „Na przekór” wystawy plakatów
Ryszarda Pielesza, bielskiego twórcy, urodzonego w Tarnowskich
Górach, który ma coś do powiedzenia o otaczającym nas świecie, to
w końcu rola każdego artysty i robi to w przekonujący sposób jako
twórca, i rozmówca.
Jest absolwentem Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach, profesor Uniwersytetu Śląskiego, związany z cieszyńskim Wydziałem Sztuki i Nauk o Edukacji.
Prace nie są łatwe w percepcji, zmuszają do sięgania nie tylko
do wyobraźni, ale wiedzy ogólnej, i tej o jazzie, ale przede wszystkim o ekologii. Temat bardzo na czasie, ale prace powstały znacznie
wcześniej, intuicja twórcy? Bez wątpienia. Warto wystawę zobaczyć, przez chwilę znajdziecie się w innym świecie, czasem warto…
GB

MUZYCZNY
POCZĄTEK ROKU

35-TE SZOPKI

4 stycznia Koncertem Noworocznym w Centrum Kultury Karolinka Radzionków przywitał nowy rok. Śląska Orkiestra Kameralna
Filharmonii Śląskiej przedstawiła muzyczny świat oper, operetek
Już po raz XXXV w Radzionkowie odbywa się Konkurs Szo- i musicali, muzyki filmowej, głownie w straussowskiej nucie. Wypek Śląskich. W tym roku zgłoszono do Konkursu 13 prac, z któ- stąpił Piotr Lemp – solista opery w Zurichu, solo na skrzypcach –
rych każda zasługuje na uwagę.
Dariusz Zboch, prowadziła koncert Regina Gowarzewska. ZgromaPrzy konstruowaniu szopek ich twórcy wykorzystali różnorodne dzonym noworoczne życzenia złożył burmistrz dr Gabriel Tobor.
materiały – gips, masę solną tkaniny, włóczki i sznurki, drewno,
papier, szyszki i kamienie. Na uwagę zasługują również techniki
wykonania – elementy szopek są sklejane, łączone gwoździami, ale
również są szydełkowane i robione na drutach! Najmniejsza szopka
mieści się w dłoniach, największa ma ponad 1 m wysokości i stoi
na posadzce. Tradycyjnie poziom niektórych szopek jest bardzo
wysoki – widać zarówno ciekawe pomysły jak i precyzję wykonania. Urzekający temat, jakim jest Święta Rodzina, każdy z twórców
potraktował inaczej. Niełatwo będzie jury konkursowemu wyłonić
zwycięzców, na których już czekają piękne nagrody ufundowane
przez Miasto Radzionków oraz okolicznościowe dyplomy zaprojektowane przez pracowników CK Karolinka.
W imieniu Organizatorów serdecznie dziękuję pracownikom
CK Karolinka za pomoc w organizacji Konkursu i wystawy oraz
władzom miasta za ufundowanie nagród. Zapraszam również na
wystawę, która znajduje się w holu wejściowym do CK Karolinka.
Małgorzata Janota,
Prezes Koła PTTK nr 111 w Radzionkowie
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SMS Radzionków na zwycięskiej ścieżce

Świetnie Nowy Rok rozpoczęli uczniowie 6 klasy SMS Radzionków: podopieczni trenera Adama Dyrdy okazali się najlepsi w halowym turnieju „Zaborze Cup 2020”.
Nie zabrakło pozytywnych i sportowych emocji: o mało doszłoby do bratobójczego
pojedynku „Cidrów” w półfinale, a Wielki Finał zakończył niezwykle emocjonujący
konkurs rzutów karnych.
W hali zabrzańskiej „Pogoni” stawiło się 10 zespołów, w tym
2 nasze. Po fazie grupowej, bez względu na zajęte miejsce, każdy
zespół rozegrał 2 kolejne spotkania: jedno eliminacyjne, drugie
o miejsce.
Obydwa nasze zespoły świetnie rozpoczęły zawody, wygrywając
swoje pierwsze 2 pojedynki grupowe. W trzeciej serii gier Ruch
I pokonał „Olimpię” Piekary Śląskie 2:1, zapewniając sobie awans
do półfinału, natomiast Ruch II podzielił się punktami z „Orłem”
Mokre. Bardzo możliwy stawał się półfinał między obydwoma radzionkowskimi drużynami, jednak niestety w ostatnim pojedynku
pierwszej fazy Ruch II uległ po zaciętym meczu LKS Czaniec 1:2.
Początek należał do rywali, jednak druga część meczu to nasza do-

rie nikt się nie mylił: najpierw wojnę nerwów wygrał Caban, a później Ćwięczek i zwycięstwo stało się faktem!!
Podczas rozdania nagród indywidualnych wyróżniony został
Kamil Małota, który został wybrany Najlepszym Zawodnikiem
Turnieju.
Podsumowując: obydwa zespoły pokazały dzisiaj kawałek dobrej, ofensywnej piłki. Na bardzo dobrym poziomie stało otwarcie
i budowanie gry, pojedynki 1x1 oraz działania grupowe zarówno
w ataku jak i obronie. To cieszy, bo tym zagadnieniom poświęcamy
sporo czasu na treningach. Wszyscy zawodnicy mogli liczyć na solidną dawkę gry, a o to nam przede wszystkim chodzi.
Skład złotych medalistów: Górski – Ćwięczek, Małota (4 gole),
Bogacki, Caban (2 gole), Burda (C), Riger, Zejer, Buchacz (3 gole);
trener: Adam Dyrda; kierownik drużyny: Rafał Przypaliński

TERMINARZ
PIŁKARSKIEJ WIOSNY

minacja, sporo sytuacji i niestety pechowy gol w ostatniej minucie.
Chłopcy swoją postawą zasłużyli na pewno na pochwałę.
W drugiej fazie turnieju wszyscy rywalizowali w systemie pucharowym: Ruch II mimo przewagi zremisował z „Pogonią” Ruda
Śląska 1:1, a w rzutach karnych lepsi okazali się rywale i to oni
wywalczyli prawo do gry o miejsce 5.
Półfinałowy bój Ruchu I był swego rodzaju rewanżem za kolegów z drugiej drużyny: radzionkowianie pokonali LKS Czaniec 2:1
i awansowali do Wielkiego Finału.
W meczu o 7 lokatę „żółto-czarni” pewnie pokonali MKS Zaborze I 3:0.
Finał z „Olimpią” Piekary Śląskie rozpoczął się podobnie jak
mecz grupowy, tzn od bramki rywali: tym razem z rzutu wolnego. Uczniowie SMS nie przejęli się tym obrotem rzeczy i w miarę
upływu czasu zaczęli przejmować kontrolę nad meczem, jednak
długo nie potrafili trafić do siatki. Wreszcie uczynił to Kamil Małota. Mimo wielu okazji nie udało się zdobyć zwycięskiej bramki
i o wszystkim miały zdecydować rzuty karny. W nich radzionkowianie pokazali mocny charakter i odporność na stres: najpierw
trafił Małota, później Buchacz, który doznał kontuzji w czasie meczu, a potem sprawy w swoje ręce wziął Igor Górski, który w stylu
portugalskiego bramkarza Ricardo pewnie wykonał „wapno”, by
później obronić strzał rywala; do zwycięstwa trzeba jednak było
również odpowiadać na celne próby „Olimpii”, bowiem przez 4 seGłos Radzionkowski

Znany jest już terminarz rundy wiosennej pierwszej grupy
śląskiej czwartej ligi. Z pewnością jednak zajdą w nim jeszcze
zmiany, gdyż z uwagi na pozytywny odbiór tego pomysłu jesienią, Ruch także wiosną będzie chciał rozgrywać swoje domowe
mecze w piątki wieczorem. Taka zmiana terminu wymaga jednak zgody rywala.
Terminarz rundy wiosennej pierwszej grupy śląskiej
czwartej ligi:
16 kolejka, sobota 14 marca, godz. 15:30: Ruch – Znicz Kłobuck
17 kolejka, sobota 21 marca, godz. 15:30: Drama Zbrosławice
– Ruch
18 kolejka, sobota 28 marca, godz. 16:00: Ruch – Gwarek
Ornontowice
19 kolejka, sobota 4 kwietnia, godz. 17:00: Raków II
Częstochowa – Ruch
20 kolejka, sobota 11 kwietnia, godz. 13:00: Ruch –
Przemsza Siewierz
21 kolejka, sobota 18 kwietnia, godz. 17:00: RKS Grodziec –
Ruch
22 kolejka, sobota 25 kwietnia, godz. 17:00: Ruch – Slavia
Ruda Śląska
23 kolejka, sobota 2 maja, godz. 17:00: Ruch – Śląsk
Świętochłowice
24 kolejka, środa 6 maja, godz. 18:00: Warta Zawiercie – Ruch
25 kolejka, sobota 9 maja, godz. 17:00: Ruch – Unia Kosztowy
26 kolejka, sobota 16 maja, godz. 17:00: Unia Dąbrowa
Górnicza – Ruch
27 kolejka, sobota 23 maja, godz. 17:00: Ruch – AKS Mikołów
28 kolejka, środa 27 maja, godz. 18:00: Sarmcja Będzin – Ruch
29 kolejka, sobota 30 maja, godz. 17:00: Ruch – Polonia Poraj
30 kolejka, sobota 6 czerwca, godz. 17:00: Szombierki
Bytom – Ruch
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MŁODZIEŻ NIE ZAWODZI!

Uczniowie 6 klasy SMS Radzionków nie próżnują mimo zakończenia rozgrywek ligowych. W listopadzie i grudniu rozegrali 4 mecze kontrolne oraz wzięli udział w 3 turniejach – w dwóch z nich okazali się najlepsi.
W meczach sparingowych „Cidry” (rocznik 2007) rywalizowały
ze starszym rocznikiem (2006) remisując 2:2 z „Górnikiem” Bobrowniki Śląskie, pokonując „Szombierki” Bytom 4:1, UKS „Unię”
Strzybnica 4:3 oraz „Zgodę” Repty Śląskie 5:2.
W niedzielę 24 listopada podopieczni trenera Adama Dyrdy gościli na turnieju rocznika 2006 w Blachowni k. Częstochowy. „Żółto-czarni” zaprezentowali ciekawy, ofensywny styl, strzelili najwięcej goli (20) i mimo iż byli najmłodszymi uczestnikami zawodów
– zajęli 1 miejsce w całej stawce. Igor Kwietniowski z 8 bramkami
na koncie został Królem Strzelców.
W sobotę 7 grudnia „Cidry” udały się do Krakowa na „Cracovia
Cup 2019”. Na obiektach najstarszego klubu w Polsce zjawiło się
6 bardzo mocnych zespołów: „Stal” Rzeszów (zwycięzcy Pucharu
Tymbarku z 2018 roku), „Odra” Opole, GKS Jastrzębie, „Cracovia”
i „Hutnik” Kraków oraz UKS „Ruch”. Poziom zawodów rozgrywanych pod balonem był bardzo wysoki. Radzionkowianie odebrali
lekcję gry w piłkę od bezkonkurencyjnych rówieśników z Rzeszowa, natomiast z pozostałymi zespołami walczyli jak równy z równym, ostatecznie zajmując 6 miejsce.
Na zakończenie roku, w niedzielę 16 grudnia uczniowie SMS

zagrali w Gliwicach w „V Świątecznym Turnieju o Puchar Zarządu
ŁTS Łabędy”. Radzionkowianie bez straty bramki przeszli eliminacje grupowe, by w półfinale zmierzyć się z „Górnikiem” Zabrze.
„Ruch” nie dał szans „trójkolorowym” i strzelając 5 bramek zameldował się w finale. W nim, po dramatycznym boju, czerwonej kartce dla naszego kapitana, heroicznej walce przez 2 minuty w osłabieniu i pięknym golu w samej końcówce pokonujemy „Concordię”
Knurów i sięgamy po złoto. Drużyna w całym turnieju nie straciła
ani jednego gola, co było mocno podkreślane przez organizatorów,
a spora w tym zasługa naszych bramkarzy Igora Górskiego i Bartka
Przypalińskiego. Przypaliński został również wyróżniony nagrodą
Najlepszego Bramkarza Turnieju.

Zimowe zgrupowanie Ruchu w Beskidach w 1996 roku.
W górnym rzędzie od lewej: Józef Jaworski (trener), Ireneusz Waluś, Joachim Paruzel, Piotr Szastok, Dariusz Ogoński, Czesław Wrześniewski, Andrzej Markusik, Jan Pietryga, Sławomir Danek, Adam Maj, Tomasz Rudek, Jerzy Klukowski, Tomasz Świtała, Adam Kompała, Roman Cegiełka, Jacek Wieczorek, Zygmunt Miś (kierownik drużyny).
Nie wiemy który to dokładnie rok, nie znamy nazwisk prezentu- W dolnym rzędzie od lewej: Andrzej Pawłowski, Paweł Chmiel,
jących się nam piłkarzy, ale z całą pewnością to zdjęcie jest jednym Andrzej Urbańczyk, Krzysztof Mosz (leży), Jarosław Przewoźnik,
z najstarszych w archiwum Ruchu Radzionków.
Tomasz Grozmani, Marek Zorzycki (masażysta),
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MKS „Sokół” Radzionków skończył 20 lat
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WCIĄŻ WYSOKICH LOTÓW!
Młodzieżowy Klub Sportowy „Sokół” Radzionków istnieje od 20-stu lat. Dzięki jednemu z najlepszych sezonów
w historii Klubu, drużyna może obdarować Radzionków
awansem do I ligi siatkówki PZPS.

11 stycznia 2000 roku – tego dnia podjęta została decyzja o utworzeniu stowarzyszenia, które dzisiaj – po 20 latach działalności sportowej, może poszczycić się prawie dwustoma wychowankami, kilkunastoma sezonami zmagań ligowych w kilku kategoriach wiekowych,
a przede wszystkim drużyną, która w 2009 roku awansowała do III ligi
siatkówki, a w 2014 roku awansowała na szczebel centralny – do II ligi
i do dziś reprezentuje w niej Miasto Radzionków.
Sezon 2019/2020 jest szóstym, w którym MKS Sokół Radzionków bierze udział w rozgrywkach II ligi organizowanych przez Polski
Związek Piłki Siatkowej w Warszawie. Rozpoczął się on świetnie dzięki trzem zwycięstwom: z Polonią Świdnica, Silesią Volley Mysłowice
oraz SMS PZPS Szczyrk, z jednym zaledwie potknięciem w Oławie,
gdzie po gładkim zwycięstwie w pierwszym secie do 14-stu, pozostałe
po wyrównanej grze padły łupem Sobieskiego. Jednak na tym etapie
rozgrywek drużynę dopadł kryzys. Sokół Radzionków w kolejnych
czterech meczach był mistrzem pierwszego seta. Zarówno w Wałbrzychu z tamtejszym Chełmcem, Energą w Kaliszu, oraz wiceliderem
Jedynką Siewierz, a nawet liderem Olimpią Jawor (w tamtym czasie
niepokonaną) Sokół rozpoczynał spotkanie o wyjścia na prowadzenie
1:0. Potem jednak wkradało się w poczynania Radzińczanek niezrozumienie, podenerwowanie, może presja wyniku. To z kolei dodawało
skrzydeł przeciwniczkom, co kończyło się przegranymi spotkaniami
i stratą punktów. Tym sposobem Sokół zakończył pierwszą rundę fazy
zasadniczej na 5. miejscu (jedynym, które gwarantuje utrzymanie w lidze, ale jednocześnie nie premiuje do gry w play-off).
Rozpoczęła się już runda rewanżowa, w którą Sokół wszedł lepiej
niż w początek sezonu, bo w trzech rozegranych dotąd spotkaniach
(z Polonią Świdnica, Silesią Volley Mysłowice i MGLKS Sobieski Oława) Sokół zdobył komplet punktów, a że Sobieski Oława zajmował
przed meczem z Sokołem 3. miejsce wyprzedzając go jednym punktem, to Sokół Radzionków zajął ostatnie miejsce na „pudle”.
Przed zespołem zostało co najmniej 5 meczów, z czego dwa ostatnie wydają się najtrudniejszymi, gdyż 15.02 Sokół pojedzie do Jawora, aby zmierzyć się z aktualnym liderem Olimpią, a dwa tygodnie
później, w ostatnim meczu fazy zasadniczej i jednocześnie ostatnim
u siebie, Sokół podejmie aktualnego wicelidera tabeli i jedynego pogromcę Olimpii – Jedynkę Siewierz. Jeśli wcześniej Sokół zapisze na
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swoim koncie 9 punktów, to wydaje się pewne, że wystąpi w kolejnej
fazie rozgrywek – play-off. Liga jednak przyzwyczaiła już do niespodzianek, zatem warto śledzić wyniki i życie społeczności Sokoła Radzionków, a nawet odwiedzić i dopingować drużynę w hali MOSIR
w Radzionkowie. Bowiem w meczach Sokoła Radzionków nigdy nie
brakuje emocji.
MKS Sokół Radzionków VS UKS Jedynka Siewierz			
2020.02.29
0: 0
KS Olimpia Jawor VS MKS Sokół Radzionków				
2020.02.15
0: 0
MKS Sokół Radzionków VS Energa MKS Kalisz II			
2020.02.01
0: 0
MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych VS MKS Sokół Radzionków
2020.01.25
0: 0
MKS Sokół Radzionków VS SMS PZPS Szczyrk II			
2020.01.18
0: 0
MKS Sokół Radzionków VS MGLKS Sobieski Oława			
2020.01.11
3: 0
Silesia Volley Mysłowice VS MKS Sokół Radzionków			
2020.01.04
0: 3
MKS Sokół Radzionków VS MKS Polonia Świdnica			
2019.12.14
3: 0
UKS Jedynka Siewierz VS MKS Sokół Radzionków			
2019.11.30
3: 1
MKS Sokół Radzionków VS KS Olimpia Jawor				
2019.11.23
1: 3
Energa MKS Kalisz II VS MKS Sokół Radzionków			
2019.11.16
3: 2
MKS Sokół Radzionków VS MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
2019.11.09
1: 3
SMS PZPS Szczyrk II VS MKS Sokół Radzionków			
2019.10.26
0: 3
MGLKS Sobieski Oława VS MKS Sokół Radzionków			
2019.10.19
1: 3
MKS Sokół Radzionków VS Silesia Volley Mysłowice			
2019.10.12
3: 0
MKS Polonia Świdnica VS MKS Sokół Radzionków			
2019.10.05
0: 3
Artur Wrodarczyk,
Sekretarz Zarządu
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